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„Când spui Halep, spui România, și când spui România, spui Simona Halep”, a declarat
șeful statului, în cadrul ceremoniei.

Președintele Klaus Iohannis a decorat-o, luni, pe Simona Halep, cu Ordinul „Steaua României”,
în grad de Cavaler, după victoria acesteia de la Wimbledon.
"Avem în fața noastră o mare campioană, care a oferit românilor nu doar momente de
bucurie, ci și un exemplu de neprețuit. Dragă Simona Halep, Vă confer astăzi cea mai
înaltă distincție a statului român ca recunoaștere și prețuire profundă pentru câștigarea
prestigiosului trofeu de la Wimbledon, precum și pentru parcursul profesional de
excepție de până acum. (...) Vă doresc să aveți parte de succes în tot ceea ce v-ați propus
să faceți și să rămâneți la fel de atașată și fidelă valorilor în care credeți și pe care le
promovați constant. De azi înainte, când spui Halep, spui România și când spui România,
spui Halep!”, a declarat Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, în cadrul ceremoniei de decorare
a sportivei.
Simona Halep a fost foarte emoționată în timpul ceremoniei. Ea a afirmat că este mai greu
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decât finala de la Wimbledon și că este mândră că este româncă.
„ Sunt mândră că sunt româncă și sper să merg cu fruntea sus peste tot și câștig cât mai
multe trofee ca să fiu o inspirație pentru toți copilașii și sper să aibă ocazia și condiții cât
mai bune că să avem cât mai mulți campioni în viitor. Vă mulțumesc din nou și sunt
destul de emoționată, este mai greu decât finala de la Wimbledon. ulțumesc frumos”, a
declarat Simona Halep.
Sportiva le-a mulțumit părinților, antrenorilor, președintelui Klaus Iohannis, dar și tuturor
românilor pentru susținere.
După ce Simona Halep s-a impus în fața Serenei Williams, în finala de la Wimbledon, cu scorul
de 6-2, 6-2, președintele României, Klaus Iohannis a anunțat, printr-un comunicat de presă, că
o va decora pe sportiva din Constanța.
sursa: Mediafax
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